Az Új élet Krisztusban kurzus Istenről
és a te életedről szól, amit az ő gondviselő szeretetével eltervezett.
Nem fogsz ezen a kurzuson
semmi mást megtudni Istenről, csak a legfontosabbat.
Ha kereszténynek tartod magad, mégsem elégedsz meg a
vasárnapi jellegű kereszténységgel; ha jobban meg akarod ismerni
Jézust; ha fel szeretnéd fedezni, milyen örömöt ad ő az életedbe; ha úgy
érzed, lehúz a bűn; ha gyengének látod a hited; ha szeretnéd megtudni,
mit jelent találkozni Isten Lelkével;
ha magányos vagy keresztényként is;
ha még nem vagy (teljesen) Istené, és
szeretnél Istennel új életet elkezdeni,
ez a kurzus neked szól.
Ezen a hétvégén Istennel együtt járva
nem csak megtudod, de meg is tapasztalhatod előadásokon, imákon,

énekeken, gyakorlatokon
mindazt, amiről szó van.
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keresztül

Gyere el, ha szeretnéd megtudni:
– Milyen ajándékot szánt Isten a számodra?
– Isten valóban szeret-e téged?
– Miért nem tapasztalod ezt mindig?
Kicsoda Jézus Krisztus?
Miért fontos a hited?
Mi jelent a megtérés?
Miért Úr Jézus?
Ki az a Szentlélek?
Miért lényeges a szerepe az életedben a közösségnek és az Egyháznak?

„Én azért jötttem,
hoogy élttetük ltteogytten
és bőségbtten ltteogytten…”
(Jn 10,10)

 Kurzusigazgató
Dr. Cseh Kornél

 Koordinátor
Hagen Norbert

 Házigazda
Borlay Endre (Bandi)

 További szolgálók
A Szent András Evangelizációs Iskola
tagjai.

 Időpont
2017. június 23. 17:30-tól
június 25. 16:00-ig.

 Helyszín
Budaörsi Szt. Benedek Iskola
Budaörs, Esze Tamás u. 3.

 Szállás
A kurzus helyieknek bejárós. Igény
esetén szállás családoknál.

 Hozzájárulás
5500 Ft, amit a helyszínen regisztrációkor kérünk fizetni.
Ez az összeg magában foglalja az étkezéseket és a technikai költségek
egy részét.
Ha anyagi gondod van, jelezd, pénzhiány miatt senkinek nem kell lemaradnia!

 Jelentkezés és kapcsolat

–

@ E-mailben:

hagen65@gmail.com
–  A kitöltött jelentkezési lap leadásával a koordinátornak.
–  Honlapon (regisztrálva):
szentandras.ujevangelizacio.hu
 Kérjük, jelentkezz időben!
 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy
e-mail címet mindenképpen adj meg,
hogy visszajelzést tudjunk adni a kurzussal kapcsolatosan. Ha jelentkeztél,
de valami miatt mégsem tudsz részt
venni, kérünk, időben jelezd!
 Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson minden alkalommal jelen tudsz
lenni.

 Jelentkezési határidő
2017. június 16.

 További információ
Hagen Norbert
 +36 20 3599352
@ hagen65@gmail.com
Borlay Endre
 +36 20 3727104

@ borlayendre@t-online.hu
 Mit hozz magaddal?
– Teljes Szentírást és
– a nyitott szívedet!

ISTEN
TŐ
NEKED L

Jelentkezési lap a honlapról tölthető
le. Jelentkezési lehetőségek:
HU-17-27

